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Προς:  

 1.ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου 

Υπεύθυνου Πράξης Γεώργιος 

Κασάπας 

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 

Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου 

3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου 

 

 
 

 

ΘΕΜΑ:  

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση του πλαισίου για την Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5109507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Χρηστή διακυβέρνηση, θεσμοί και διαφάνεια 2014-2020» 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη:  

 
1. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α/23.12.2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  
2. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  
3. Το ΠΔ 81/08.07.2019 (ΦΕΚ Α 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,  
4. Το ΠΔ 83/09.07.2019 (ΦΕΚ Α 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών»,  
5. Την υπ’ αριθμ. Υ6/2019 (ΦΕΚ 2902/τ.Β/09.07.2019) Απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας,  
6. Τον Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείων Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ειδικότερα το άρθρο 20, με το οποίο συνίσταται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και 
Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ), με αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα,  
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7. Την ΚΥΑ Ζ/3086/29-8-2019 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας (ΑΔΑ: 9ΩΔ5465ΧΘ0-ΟΠΨ) με τίτλο 
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Υπηρεσίας και Προϊσταμένων Μονάδων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ- ΤΠΕ)»,  
8. Την υπ’ αριθμ. Ζ/3117/2.9.2019 (ΦΕΚ 3437/Β/11.09.2019) Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Έναρξη πλήρους λειτουργίας της 
Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»,  
9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 98088/30.09.2019 (ΦΕΚ 3780/Β/14.10.2019) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας 
«Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ- 
ΤΠΕ)»,  
10. Το υπ’ αριθ. 38c από 01.08.2016 Πρωτόκολλο των Δοτριών Χωρών (Βασίλειο της Νορβηγίας, Δημοκρατία της Ισλανδίας και 
Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν), με το οποίο εγκαθιδρύεται ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 
περιόδου 2014-2021.  
11. Τον από 23.09.2016 «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2014-2021» (“Regulation on the 
implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014-2021”), που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού βάσει του άρθρου 10.5 του Πρωτοκόλλου 38c της Συμφωνίας ΕΟΧ και επικυρώθηκε την ανωτέρα 
ημερομηνία από την επιτροπή Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (EFTA), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.),  
12. Τις λοιπές κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) περιόδου 2014-2021 που έχουν θεσπισθεί και υιοθετηθεί από την Επιτροπή Χ.Μ. 
ΕΟΧ (FMC), όπως ισχύουν,  
13.Το από 31.10.2017 υπογεγραμμένο Μνημόνιο Κατανοήσεως (Memorandum of Understanding) για την υλοποίηση του 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) μεταξύ των Δοτριών Χωρών (Βασίλειο της Νορβηγίας, 
Δημοκρατία της Ισλανδίας και Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν) και της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων, η 
χρηματοδότηση δράσεων του Προγράμματος «Good Governance, Accountable Institutions, Transparency» από τον Χρηματοδοτικό 
Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την προγραμματική περίοδο 2014-2021, όπως τροποποιήθηκε την 19.3.2020 και 
ισχύει,  
14. Την υπ’ αριθμ. 13249/04-02-2020 (ΦΕΚ 526/Β/19-02-2020) ΚΥΑ «Καθορισμός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την 
υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. - ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 - Κατανομή των 
Πόρων» (ΥΠΑΣΥΔ ΧΜ ΕΟΧ), όπως ισχύει, 
15. Την ΥΑ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 (Β΄ 677) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αναλογικά εφαρμόζεται (άρθρο 8.10 παρ 9 της 
υπ’ αριθμ. 13249/04-02-2020 (ΦΕΚ 526/Β/19-02-2020) ΚΥΑ «Καθορισμός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. - ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 - Κατανομή των Πόρων» 
(ΥΠΑΣΥΔ ΧΜ ΕΟΧ) για την εκτέλεση ενεργειών που αφορούν στο κόστος διαχείρισης του Προγράμματος από τον Διαχειριστή του 
Προγράμματος και τους Φορείς Υλοποίησης,  
16. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 116665 (ΦΕΚ 4968/τ.Β’/10.11.2020 και υπ. αριθ. 137027/ΕΥΣΣΑ2394/2019 Τροποποίηση της 23451/ ΕΥΣΣΑ 
493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής 
Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής 
Βοήθειας» (ΦΕΚ 677 Β’/03.03.2017), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»,  
17. Την από 25.09.2020 Προγραμματική Συμφωνία για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και 
Διαφάνεια» (Programme – Good Governance, Accountable Institutions, Transparency)», με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme 
Operator) την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Εφαρμογής ΤΠΕ (ΕΥΔΕ ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που υπεγράφη 
μεταξύ των Δοτριών χωρών αφενός και της Ελληνικής Δημοκρατίας αφετέρου, όπως εκπροσωπείται αρμοδίως από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τα παραρτήματα της, όπως ισχύει,  
18. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1462/2.11.2020 Δέσμευση του Νομίμου Εκπροσώπου του Διαχειριστή Προγράμματος: Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Εφαρμογής ΤΠΕ (ΕΥΔΕ ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ότι θα τηρούνται οι όροι της Απόφασης 
124428/7.12.2020 (Β’5355),  
19. Την υπ’ αριθμ. 124428/24.11.2020 (ΦΕΚ 5355/τ’Β/07.12.2020) Υπουργική Απόφαση “Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με 
τίτλο “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια” (Programme F-Good Governance, Accountable Institutions, Transparency), με 
Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Εφαρμογής ΤΠΕ (ΕΥΔΕ ΤΠΕ) του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), περιόδου 
2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)”,  
20. Την υπ’ αριθμ. 949/28.05.2021, α/α 4813, έκδοση 4/0 και κωδικό 02_ΕΟΧ_PDPs, πρόσκληση με τίτλο «Υλοποίηση του 
Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 μέσω των Προκαθορισμένων Πράξεων της 
Προγραμματικής Συμφωνίας». (ΑΔΑ: ΨΝ ΕΚ46ΜΠΥΓ-Ο60), όπως ισχύει, 
21. Το με ID 203631 - 27/05/2021 Τεχνικό Δελτίο Πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση του πλαισίου για την Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια και την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς», με κωδικό ΟΠΣ 5109507, 
22. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, με τις ενσωματωμένες παρατηρήσεις, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της 
θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα Ελέγχου Πληρότητας & Επιλεξιμότητας της πρότασης και στο Φύλλο 
Αξιολόγησης Πράξης, τα οποία αποτυπώνονται στο ΟΠΣ – ΕOX, 
23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1936 - 8/11/2021 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ), 

 
 

Αποφασίζει  

την Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση του πλαισίου για την Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς» με Κωδικό ΟΠΣ 

5109507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Χρηστή διακυβέρνηση, θεσμοί και διαφάνεια 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας 

«Βελτίωση της διαφάνειας, ακεραιότητας, λογοδοσίας και αποτελεσματικότητας των φορέων της δημόσιας διοίκησης»  

 
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX). 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):  5109507 

2.Δικαιούχος: ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

3.Κωδικός Δικαιούχου: 10434 

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:  
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Το Προκαθορισμένο Έργο "Ενίσχυση του πλαισίου για την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς" έχει ως στόχο 
την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής των προτεραιοτήτων του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Κατά της Διαφθοράς, το οποίο 
αποτελεί το εθνικό πλαίσιο σχεδιασμού και παρακολούθησης της εφαρμογής πολιτικών και δράσεων πρόληψης και καταπολέμησης 
φαινομένων διαφθοράς αλλά και βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της χώρας με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου και τις δεσμευτικές συστάσεις των διεθνών οργανισμών, στοχεύοντας στην προώθηση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της 
λογοδοσίας στη δημόσια ζωή. 
 
Από τον Αύγουστο του 2019, η εκπόνηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανασχεδιασμός του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της 
Διαφθοράς (εφεξής ΕΣΣΚΔ) αποτελούν αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας(εφεξής ΕΑΔ), η οποία συστήνεται με τις διατάξεις των 
άρθρων 82 έως 103 και 118-119 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», ως Ανεξάρτητη Αρχή με εκτεταμένες αρμοδιότητες σε θέματα 
καταπολέμησης της διαφθοράς και  σκοπό:  
α) την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη δράση των δημόσιων οργανισμών 
β) την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πράξεων απάτης και διαφθοράς στη δράση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και 
οργανισμών 
γ) την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων στη μάχη κατά της διαφθοράς 
δ) την ευαισθητοποίηση των πολιτών στη σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς. 
 
Μέσω του Προκαθορισμένου Έργου "Ενίσχυση του πλαισίου για την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς", η 
ΕΑΔ επιδιώκει μια ευρεία παρέμβαση στον τομέα της διαφάνειας και της ακεραιότητας μέσω α) της εισαγωγής ενός εθνικού πλαισίου για την 
ακεραιότητα στο δημόσιο τομέα β) του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών ανάκτησης  και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ως κύρια 
εργαλεία για την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς.  
Αντικείμενο του προκαθορισμένου έργου αποτελεί: 
 - η ενίσχυση του Εθνικού Πλαισίου για την Ακεραιότητα στον δημόσιο τομέα (υποέργο 1), μέσω δράσεων για την υποστήριξη της εφαρμογής 
του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΑΔ για την εισαγωγή Εθνικού Συστήματος Δημόσιας 
Ακεραιότητας (ΕΣΑ). Το υποέργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ. Περιλαμβάνει δράσεις για τον εμπλουτισμό και την βελτίωση 
του ρυθμιστικού πλαισίου και την αναβάθμιση των εργαλείων για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΣΑ, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 
- η βελτίωση του πλαισίου και των διαδικασιών για την ανάκτηση και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (υποέργο 2) μέσω της παροχής  
ρυθμιστικών και τεχνικών κατευθύνσεων για την ενίσχυση  του θεσμικού και επιχειρησιακού  πλαισίου για τη διαχείριση περιουσιακών 
στοιχείων και της διοργάνωσης δράσεων για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας και του συντονισμού των φορέων με 
αρμοδιότητα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Το υποέργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και το Γραφείο 
του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC). 
- ο σχεδιασμός και η προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων, το οποίο θα 
καλύψει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των  αρμόδιων για τον εντοπισμό, ανάκτηση, συγκέντρωση, διαχείριση και αξιοποίηση περιουσιακών 
στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες,  θα ενισχύσει τον συντονισμό των φορέων και θα επιταχύνει τις διαδικασίες 
διαχείρισης. Το υποέργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. 
(συνέχεια στο συνημμένο 1_περιγραφή φυσικού αντικειμένου 

5. Παραδοτέα πράξης:  

 ΠΑ1: Ένα (1) Ηλεκτρονικό Μητρώο για την εγγραφή εκπροσώπων συμφερόντων και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τους (e- 
lobbying registry). 
ΠΑ 2: Μία (1) Έκθεση εξειδίκευσης των βασικών αρχών λειτουργίας του Μητρώου. 
ΠΑ3:  Ένα (1) Ενημερωτικό Πακέτο για του χρήστες του Μητρώου (εγγεγραμμένα και υποψήφια μέλη) και το κοινό. 
ΠΑ4: Μία (1) έκθεση καταγραφής καλών πρακτικών- σε εθνικό και διεθνές επίπεδο- για τον  εντοπισμό, την αποκάλυψη, την αποτροπή και τη 
διαχείριση περιπτώσεων  και κινδύνων σύγκρουσης συμφερόντων. 
ΠΑ5: Μία (1) Έκθεση με νομοθετικές προτάσεις, καλές πρακτικές και εργαλεία για τη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων. 
ΠΑ6: Μία (1) Έκθεση για  με κατευθύνσεις  για την ενίσχυση της ακεραιότητας αιρετών αξιωματούχων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού,  με τη χρήση 
εργαλείων συμπεριφορικών αναλύσεων. 
ΠΑ7: Δεκαέξι (16) video webinars για δημοσίους υπαλλήλους. 
ΠΑ8: Μία (1) Έκθεση επισκόπησης παραβιάσεων ακεραιότητας και πολιτικών για τη αντιμετώπισή τους σε καταστάσεις ανάγκης/ ανωτέρας 
βίας. 
ΠΑ9: Ένα (1) εγχειρίδιο για την ενίσχυση της ακεραιότητας κατά τη λήψη αποφάσεων  σε καταστάσεις ανάγκης/ ανωτέρας βίας. 
ΠΑ10: Μία έρευνα (σε δυο φάσεις) για την μέτρηση του αντικτύπου από την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας. 
(αναλυτικά στο συνημμένο 2_ παραδοτέα υποέργου 1, του φακέλου υποβολής) 
 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 
ΠΑ1: Μία (1) Έκθεση με προτάσεις για τη βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης και διάθεσης κατασχεθέντων, δεσμευμένων και δημευμένων 
περιουσιακών στοιχείων. 
ΠΑ2: Μία (1) Έκθεση για την παρουσίαση καλών πρακτικών κρατών- μελών της ΕΕ/ χωρών- μελών της UNCAC αναφορικά με τον 
σχεδιασμό και τη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. 
ΠΑ3: Μία (1) Έκθεση για την παρουσίαση ρυθμιστικών παρεμβάσεων  κρατών- μελών της ΕΕ/ χωρών- μελών της UNCAC στον τομέα της 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων  
ΠΑ4: Μία (1) Έκθεση με  προτάσεις για την ανάδειξη θεμάτων που επιδέχονται βελτιώσεις, την τυποποίηση των διαδικασιών και την 
ενίσχυση της οργανωτικής δομής της αρμόδιας υπηρεσίας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων  (AMO) για την αποτελεσματική άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της. 
ΠΑ5: Μία (1) Έκθεση με προτάσεις για την προώθηση και την ενδυνάμωση του συντονισμού και συνεργασίας. 
ΠΑ6: Ένα (1) Εγχειρίδιο διαδικασιών  διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων προσαρμοσμένο στο εθνικό πλαίσιο. 
ΠΑ7: Δύο (2) εκπαιδευτικές δράσεις (Οργάνωση και διεξαγωγή workshop/ training) 
 
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 
ΠΑ1:Εκπόνηση Μελέτης Εξειδίκευσης των τεχνικών προδιαγραφών του ΟΠΣ 
ΠΑ2:Ανάπτυξη Λογισμικού, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ 
ΠΑ3: Υπηρεσίες δοκιμαστικής και πιλοτικής λειτουργίας 
ΠΑ4:Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας, συντήρηση και τεκμηρίωση Συστήματος 
ΠΑ5:Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Προβολής και Δημοσιότητας 
(αναλυτικά στο συνημμένο 3_ παραδοτέα υποέργου 3, της υποβολής)  
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6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

EOX_O15
6 

Number of reports drafted (including mapping 
and survey reports) contributing to the 
establishment of the National Integrity System 

Αριθμός Δεν εφαρμόζεται 8,00 

EOX_O15
7 

Number of e-learning courses concerning the 
national framework for integrity delivered  

Αριθμός Δεν εφαρμόζεται 1,00 

EOX_O15
8 

Number of professional staff trained (public 
servants) 

Αριθμός Δεν εφαρμόζεται 100,00 

EOX_O16
1 

Number of awareness raising conference 
conducted 

Αριθμός Δεν εφαρμόζεται 1,00 

EOX_O16
2 

Number of web based platforms developed Αριθμός Δεν εφαρμόζεται 1,00 

EOX_O16
3 

Number of perception-based surveys conducted Αριθμός Δεν εφαρμόζεται 2,00 

EOX_O16
4 

Number of handbooks created  Αριθμός Δεν εφαρμόζεται 2,00 

EOX_O16
5 

Number of professional staff trained  Αριθμός Δεν εφαρμόζεται 12,00 

EOX_O16
6 

Asset Management & Recovery Information 
System in operation  

Ναί (1) / Όχι (0) Δεν εφαρμόζεται 1,00 

EOX_O18
0 

Number of Risk management manuals for 
corruption risks created 

Αριθμός Δεν εφαρμόζεται 1,00 

  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 15/10/2021. 
 
8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/04/2024.  
 

 
 

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 30/10/2021.  
 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN 

 P.8.3.1a. Δαπάνες προσωπικού 

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 

482.905,69 482.905,69 

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00  

 P.8.3.1b. Δαπάνες Ταξιδιών 

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 

67.385,84 67.385,84 

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00  

 P.8.3.1e. Δαπάνες για αναλώσιμα και προμήθειες 

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 

11.000,00 11.000,00 

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00  

 P.8.3.1f. Δαπάνες άλλων συμβάσεων 

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 

1.051.064,91 1.051.064,91 

ii. ΦΠΑ 252.255,58 252.255,58  

 P.8.5.1a. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Πραγματικά έμμεσα κόστη στην βάση 
αναλυτικού λογιστικού συστήματος. 

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 

37.099,98 37.099,98 

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00  

 P.8.5.1b. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Κατ' αποκοπή ποσοστό έως 25% των 
συνολικών επιλέξιμων δαπανών εντός των εγκαταστάσεων του ΦΥ 
πλην υπεργολαβιών. 

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 

96.928,59 96.928,59 

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00  

 PTP.8.1.b. Μεταβίβαση επιχορήγησης σε φορέα υλοποίησης 
έργου/πράξης 

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 

0,00 0,00 

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 1.998.640,59 1.998.640,59  

ΣΥΝΟΛΑ  1.998.640,59 1.998.640,59 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  1.998.640,59 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  0,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1.998.640,59 

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 1.998.640,59 €  

ΑΔΑ: Ψ6ΡΚ46ΜΠΥΓ-ΙΨΧ
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  1.998.640,59 € 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:  

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΩΔ. ΣΑ 
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)* 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

(που συνεχίζει 
να πληρώνει 
την πράξη) 

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ

ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

Ε7151 2021ΣΕ71510003  NAI 0,00  1.998.640,59  

 
* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.  

15. Το επιλέξιμο ποσό  της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 1.998.640,59 €.  
  
  
Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον 

χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.  

 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και 

μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της. 

  

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
 
 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Συνημμένα:  

Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης  

Κοινοποίηση:  

1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ)   

2. Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) - Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των 

Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ), Μητροπόλεως 3, 10557 Αθήνα 

3. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, 10163 Καλλιθέα  

4. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, 10163 Καλλιθέα 

 

Εσωτερική διανομή:  

ΕΥΔΕ ΤΠΕ, Λέκκα 23-25, 105 62, Αθήνα 

-Γραφείο Προϊσταμένου Υπηρεσίας 

-Μονάδες Α, Β, Δ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Ο δικαιούχος της πράξης «Ενίσχυση του πλαισίου για την Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς» αναλαμβάνει να 
τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις :  

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΧΜ ΕΟΧ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

(i) Να τηρεί το Κανονιστικό πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ και την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον 

αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη 

διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες. 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους  

(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το 
κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που 
ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής. 

(iii) Να λαμβάνει έγκριση από τον Διαχειριστή για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. 

Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την 

εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής.  

(iv) Να ενημερώνει έγκαιρα τον Διαχειριστή του Προγράμματος σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις 

προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και 

οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και 

ελέγχου. 

(v) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  Συστήματος ΟΠΣ – 

ΕΟΧ  με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και 

υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την  παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη  διαδρομή ελέγχου της πράξης. 

(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΟΧ,  σύμφωνα με το χρονικό 

πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του με το 

ΟΠΣ– ΕΟΧ  για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται. 

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 
(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας 

και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές 

διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους. 

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς 

τις δαπάνες που δηλώνονται στον Διαχειριστή Προγράμματος μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. 

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στον Διαχειριστή Προγράμματος  και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την 

ολοκλήρωση της πράξης 

α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων. 

β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα, 

εφόσον απαιτείται  

Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη μέθοδο του κατ’ αποκοπή 

ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση 

πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος. 

Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, ο Φορέας 

Υλοποίησης δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών 

από την ολοκλήρωσή της έως την προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως με το ποια 

χρονική στιγμή προηγείται. 

Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν 

υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που 

παρήχθησαν άμεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο Φορέας 

Υλοποίησης. 

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΑΔΑ: Ψ6ΡΚ46ΜΠΥΓ-ΙΨΧ
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(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο Φορέας Υλοποίησης  

υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στον Διαχειριστή Προγράμματος, Αρχή 

Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Επιτροπής του ΧΜ 

ΕΟΧ και της ΕΥ_ΧΜ ΕΟΧ.. 

(ii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και 

στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την 

εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
(i) Να αποδέχεται να δημοσιοποιεί ο Διαχειριστής Προγράμματος την πράξη, στη διαδικτυακή πύλη www.eeagrants.gr, κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 7.3 του Κανονισμού  και στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού ΧΜ ΕΟΧ, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. 

(ii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού ΕΟΧ (Annex 3 Information and 

Communication Requirements EEA and Norway Grants 2014-2021). 

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την 
αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και 
τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους 
οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Ο Διαχειριστής Προγράμματος  ενημερώνει τον Φορέα 
Υλοποίησης  για την ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα 
ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των 
πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων 
εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 

(ii) Να κοινοποιεί στον αρμόδιο Διαχειριστή Προγράμματος, το έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης», στο οποίο, 
μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, 
καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης. 

(iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από 
τον Διαχειριστή προγράμματος. 

 

7. Ειδικοί Όροι 
1. Η επιλεξιμότητα των δαπανών της πράξης θα ξεκινήσει μετά την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας με τους διεθνείς 

εταίρους και τη σχετική ενημέρωση του FMC 

2. Οι τιμές βάσης των δεικτών ΕΟΧ_R080, EOX_R084 και EOX_R085, πρέπει να συμφωνηθούν με το Γραφείο ΧΜ ΕΟΧ εντός 12 

μηνών από την λήψη ενημέρωσης περί θετικής αξιολόγησης της πράξης 

3. Ο Φορέας θα πρέπει να υποβάλλει πλάνο επικοινωνίας της πράξης εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης 

ένταξης το οποίο θα συμβαδίζει με α) τη στρατηγική που έχει εκδώσει το Εθνικό Σημείο Επαφής, β) το εγχειρίδιο (και όλες τις 

πιθανές επικαιροποιήσεις του) για θέματα επικοινωνίας και γ) το Annex 3 του Κανονισμού του ΧΜ ΕΟΧ 201-2021, όπως ισχύει.  

4. Σε περίπτωση τροποποίησης της Προγραμματικής Συμφωνίας, το προς υλοποίηση φυσικό αντικείμενο της Απόφασης Ένταξης 

θα πρέπει να τροποποιείται αντιστοίχως. Τυχόν τμήματα ή δείκτες του φυσικού αντικειμένου που δεν προβλέπονται ρητώς μέσα 

στην Προγραμματική Συμφωνία, θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε τροποποίησή της Προγραμματικής Συμφωνίας προκειμένου να 

είναι επιλέξιμα για υλοποίηση στην παρούσα πράξη 

5. Σε περίπτωση αγοράς εξοπλισμού, ο Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να συμμορφωθεί με τους 3 παρακάτω όρους: 

(i) Διατηρεί τον εξοπλισμό στην κατοχή του για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών μετά την ολοκλήρωση της πράξης και συνεχίζει 

να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό προς όφελος των γενικών στόχων της πράξης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 

(ii) Διατηρεί τον εξοπλισμό  δεόντως ασφαλισμένο έναντι ζημιών όπως πυρκαγιά, κλοπή ή άλλα κανονικά ασφαλίσιμα περιστατικά 

τόσο κατά την υλοποίηση της πράξης και τουλάχιστον για πέντε έτη κατόπιν της ολοκλήρωσης της πράξης και 

(iii) Διαθέτει κατάλληλους πόρους για τη συντήρηση του εξοπλισμού για τουλάχιστον πέντε έτη μετά από την ολοκλήρωση της 

πράξης. 

Ο Διαχειριστής Προγράμματος δύναται να απαλλάξει τον Φορέα Υλοποίησης από τις παραπάνω υποχρεώσεις αναφορικά με 

συγκεκριμένο εξοπλισμό όταν ο Διαχειριστής Προγράμματος εκτιμήσει, δεδομένων των συνθηκών, πως η συνεχιζόμενη χρήση του 

εν λόγω εξοπλισμού για τους γενικούς στόχους της πράξης δεν εξυπηρετεί πλέον κάποιον χρήσιμο οικονομικό σκοπό. 

6. Τυχόν υπολείμματα ή εξαγόμενα υλικά, στο πλαίσιο των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, πρέπει να 

προβλέπεται να επαναχρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται, επεξεργάζονται ή / και εναποτίθενται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.  

ΑΔΑ: Ψ6ΡΚ46ΜΠΥΓ-ΙΨΧ
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